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DISCURSO
Pegou mal na Polícia Militar 

a homenagem da governadora 
Fátima Bezerra (PT) a Emmanuel 
Bezerra dos Santos, morto em 
confronto com a polícia durante a 
Ditadura Militar (1964/1985). Re-
conhecido pelo Governo do RN co-
mo herói por seu ativismo contra 
a ditadura, o estudante é visto na 
PM como “indivíduo que morreu 
trocando tiros com a polícia”.

CONTRAPONTO
Para esquerdistas, entretanto, 

Fátima marcou um gol ao dar o 
nome do militante para o prédio 
histórico da Casa do Estudante. A 
petista fez um contraponto ao dis-
curso nacional pró-Ditadura, res-
gatando a memória do estudante 
que foi símbolo da resistência du-
rante o período.   

AGENDA COMUM
Está aberto o canal de nego-

ciação política entre o governo do 
Estado e a Prefeitura de Natal. 
Fátima e Álvaro Dias andam mui-
to afinados, com agenda comparti-
lhada. O prefeito marcou presença 
na Casa do Estudante, ao lado da 
governadora. 

CLIMA RUIM
Exclusão, perseguição, discri-

minação, boicote, ódio e raiva. Es-
ses são apenas alguns dos adjetivos 
em voga no PSL do Rio Grande do 
Norte, segundo fontes do próprio 
partido. Uma disputa surda conta-
minou a legenda do presidente da 
República no Estado. A maior par-
te, fruto de imaturidade política.  

DIRETÓRIOS
Resolução do TSE determina 

que os partidos políticos têm até 
junho deste ano para realizarem 
eleições internas e aposentarem as 
famigeradas comissões provisórias 
de que muitos são formados atu-
almente. À exceção do PT, que já 
realiza tradicionalmente processo 
interno para a escolha do comando 
de seus diretórios, todas as demais 
legendas brasileiras estão obriga-
das a fazer eleições. Com isso, cada 
dirigente passará a ter mandato, 
com prazo de validade.

ESCANTEIO
Por falar no PSL, o presidente 

estadual do partido, coronel Hélio 
Oliveira, foi a Brasília com o secre-
tário geral, general Araújo Lima, e 
o articulador político Pablo Ruyz. 
Lá se encontraram com o deputa-
do federal General Girão (PSL) e 
depois seguiram pra diversos mi-
nistérios. Único deputado estadual 
da sigla, coronel Azevedo ficou de 
fora da viagem da cúpula.

 
AVALIAÇÃO

Se aproximando dos 100 dias de 

governo, a avaliação é de que Fáti-
ma Bezerra tem feito o dever de ca-
sa, segundo analistas. Ela obteve o 
mérito de estabelecer um princípio 
de harmonia entre os poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário em 
torno de uma agenda comum e por 
buscas de soluções para amenizar a 
crise financeira e ajustes com vistas 
a um maior equilíbrio fiscal.

ARTICULAÇÃO
Sobre este tema, Fátima pautou 

a Assembleia Legislativa, enviando 
um conjunto de projetos de ajuste 
fiscal, e sensibilizou as categorias 
de servidores, mostrando que o 
não pagamento dos atrasados se 
deve à completa falta de recursos. 
A expectativa sobre a geração de 
receitas extraordinários (royalties) 
abre perspectivas positivas.  

DESGASTE
Apesar da situação ora admi-

nistrável, Fátima corre contra o 
tempo. Se ela não cumprir o com-
promisso de repor os salários atra-
sados do funcionalismo, entrará em 
forte desgaste, avalia-se.  

AGENDA
Há quem defenda que o governo do 

Estado, em parceria com a Prefeitura 
de Natal, precisa retomar o projeto de 
requalificação da Avenida Engenheiro 
Roberto Freire. Os últimos governos, 
desde Rosalba, passando por Robin-
son, gastaram mais de R$ 2 milhões 
apenas em estudos. A obra, porém, 
não saiu do papel.

SANEAMENTO
Por falar em empreendimentos 

públicos, 96 cidades do Estado es-
tão elaborando planos municipais 
de saneamento. Uma parceria que 
envolve FUNASA, CAERN, UFRN 
e o governo federal. Vale lembrar 
que investimentos concretos em 
saneamento impactam em saúde e 
desenvolvimento econômico.

"Leis de desarmamento 
só funcionam 
contra aqueles que 
respeitam as leis”

Jair Bolsonaro
disse o presidente Jair Bolso-
naro, nesta segunda-feira 1º, no 
Instagram, ao criticar as lei de 
desarmamento

José Cruz/Agência Brasil
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O presidente Jair Bolsonaro visitou a basílica do Santo Sepulcro — o 
templo mais sagrado para o cristianismo, na Cidade Velha de Jeru-
salém. Em seguida, o brasileiro foi ao Muro das Lamentações com o 
primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O Muro foi fecha-
do aos visitantes para receber os dois mandatários, que rezaram juntos 
no local sagrado.

PORTO
Embora seja gerido pelo gover-

no federal, o Porto de Natal está sob 
a mira do governo do Estado. Estra-
tégico para a política de desenvolvi-
mento, cabe à Companhia Docas do 
Rio Grande do Norte, órgão federal,  
resolver questões básicas como a 
compra de balanças e do tráfico de 
drogas (scanner). 

MUDANÇA
O deputado estadual Souza Ne-

to (PHS) ensaiou participar de um 
bloco de oposição ao governo na As-
sembleia Legislativa, mas mudou 
de ideia ao emplacar um aliado co-
mo coordenador de Habilitação do 
Departamento de Trânsito.

ARMAS
Uma decisão dos desembar-

gadores que integram a Câmara 
Criminal do TJRN ressaltou, mais 
uma vez, que o simples fato de 
portar ilegalmente uma arma de 
fogo já caracteriza a conduta des-
crita no artigo 16, parágrafo único, 
inciso IV, da Lei 10.826/2003, por 
se tratar do chamado “crime de 
perigo abstrato”. O julgamento 

considerou, dentre outros pontos, 
que o artefato estava com numera-
ção raspada e que o entendimento 
da legislação tem por objetivo pro-
teger a segurança pública e a paz 
coletiva, independente de ter a 
identificação sido descoberta pela 
perícia.

PARTICIPAÇÃO
O senador Jean-Paul Pra-

tes(PT) compõe hoje, como titular 
ou suplente, oito comissões temáti-
cas do Senado.

PARCERIAS
Recém-empossado na presidên-

cia da Caern, o servidor licenciado 
da Caixa Econômica Federal, Ro-
berto Sérgio Linhares pensa em 
parcerias público-privada para 
implantar alguns projetos na Com-
panhia.

CORRIDA
As inscrições para o Circuito 

Sesc de Corridas 2019 estão aber-
tas para todas as categorias até o 
dia 22 de abril. A prova acontece 
em Natal no Dia do Trabalhador, 1º 
de maio.
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O deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) se reuniu com a 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
para pedir que o Governo do Esta-
do inicie uma auditoria para inves-
tigar o contrato da Arena das Du-
nas. A intenção é que se procurem 
possíveis irregularidades. Caso a 
auditoria observe alguma ilicitu-
de, o parlamentar afirmou que irá 
iniciar um processo de abertura de 
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI).

"É um contrato alto, que tem a 
origem numa construção que está 
sendo investigada pela Operação 
Lava Jato. Precisa auditar. É um 
valor alto que o Estado em crise es-
tá pagando, por isso temos que ver 
se é um pagamento correto do ponto 
de vista contratual", disse o deputa-
do, em contato com o Agora RN.

De acordo com o deputado, Fáti-
ma concordou com a urgência e im-
portância da matéria e propôs uma 
parceria com o mandato do PSOL e 
a Procuradoria-Geral do Estado pa-
ra retomar as discussões e avaliar a 
possibilidade da auditoria.

Vale lembrar que a Polícia Fe-
deral passou a prestar atenção na 
Arena das Dunas durante as in-

vestigações da Lava Jato. No dia 6 
de junho de 2017, o ex-ministro do 
Turismo Henrique Eduardo Alves 
foi preso pela PF, em um desdo-
bramento chamado de "Operação 
Manus".

A operação buscava apurar 
atos de corrupção ativa e passiva, 
bem como de lavagem de dinheiro 
envolvendo a construção da Arena 
das Dunas. Delatores da Odebre-
cht disseram a investigadores que 
consultores foram beneficiados no 
suposto esquema de corrupção que 
teria praticado sobrepreço de até 

R$ 77 milhões do estádio, que foi 
construído pela empreiteira OAS 
em Natal para a Copa do Mundo 
de 2014.

A investigação se iniciou após 
a análise das provas coletadas que 
apontavam solicitação e o efetivo 
recebimento de vantagens inde-
vidas por dois ex-parlamentares 
(Henrique e o ex-deputado Eduar-
do Cunha) cujas atuações políticas 
favoreceriam duas grandes cons-
trutoras envolvidas na construção 
do estádio.

Henrique Alves permaneceu 
preso até julho de 2018, quando 
recebeu liberdade provisória. A de-
cisão judicial foi tomada três dias 
após o depoimento de Henrique Al-
ves para o inquérito da Operação 
Manus.

INVESTIGAÇÕES EM CURSO
O ex-senadorJosé Agripino 

(DEM) também foi alvo do Minis-
tério Público Federal (MPF), que 
ingressou na Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte com uma 
ação de improbidade administrati-
va contra o ex-parlamentar e o em-
presário José Adelmário Pinheiro 
Filho, o “Léo Pinheiro”, ex-presi-

dente da OAS. O processo trata do 
recebimento de quase R$ 1 milhão 
em propina, pelo parlamentar, em 
troca de auxílio à empreiteira, res-
ponsável pela construção do está-
dio Arena das Dunas.

Em agosto de 2018, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) indeferiu 
recursos da defesa de Agripino 
para derrubar a denúncia recebida 
na Corte acerca da suposta acusa-
ção contra o agora ex-parlamentar 
potiguar. Após a decisão do Supre-
mo, Agripino continuou como réu 
da ação.

Já a ex-governadora do Rio 
Grande do Norte (2011-2014) e 
atual prefeita de Mossoró, Rosal-
ba Ciarlini (PP), foi acusada em 
fevereiro deste ano por delatores 
da empreiteira OAS – que distri-
buiu cerca de R$ 125 milhões em 
propinas a pelo menos 21 políticos 
de oito partidos – de ter recebido 
R$ 16 milhões em caixa 2 oriundos 
da obra de construção do estádio.

Logo após ter seu nome vincu-
lado aos escândalos da Arena das 
Dunas, a prefeita de Mossoró dis-
se que não iria se pronunciar por 
acreditar “não haver nenhum tipo 
de fundamento” nas informações.

Deputado Sandro Pimentel (PSOL)

Deputado admite proposição de CPI sobre a 
Arena das Dunas na Assembleia Legislativa 
Sandro Pimentel solicitou à governadora Fátima Bezerra a instauração da auditoria do contrato do 
estádio; caso haja ilicitude, ele promete trabalhar para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito

Contratos

José Aldenir/AgoraRN

O ministro Marco Aurélio, do 
Supremo, negou liminar por meio 
da qual a defesa do ex-deputado 
Eduardo Cunha (MDB/RJ) bus-
cava suspender ação penal a que 
ele responde perante a 14.ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte 
pela suposta prática de crimes de 
lavagem de dinheiro. Na decisão, 
tomada no Habeas Corpus (HC) 
169312, o ministro não verificou 
ilegalidade manifesta que autorize 
a suspensão do processo criminal. 
As informações são do Estadão.

Segundo a denúncia do Minis-
tério Público Federal, Eduardo 
Cunha e Henrique Eduardo Alves 
(MDB), então deputados federais, 
ambos ex-mandatários da Câma-
ra, teriam recebido ‘vantagens 
indevidas’ por meio de repasses 
de quantias em espécie efetuadas 
pelo doleiro Lúcio Funaro, supos-
tamente provenientes de esquema 
de corrupção e lavagem de capitais 
implementado no âmbito da Caixa, 
descobertos pela Operação Sépsis.

A Procuradoria afirma que ‘os 
valores foram utilizados de forma 
oculta e dissimulada, em 2014, na 
campanha eleitoral de Henrique 
Alves ao governo do Rio Grande do 
Norte, pois não foram declarados 
na prestação de contas à Justiça 
Eleitoral’. 

Ao receber a denúncia, o juízo 
da 14.ª Vara Federal do Rio Gran-
de do Norte afastou o pedido de 
desclassificação do crime de lava-
gem de dinheiro para o delito do 
artigo 347 do Código Eleitoral.

STF nega liminar 
para suspender 
ação contra Cunha 
e Henrique Alves

Justiça

Ex-deputado Henrique Alves, MDB

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

José Aldenir/AgoraRN
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A governadora Fátima Bezerra 
(PT) reuniu seu secretariado, nes-
te fim de semana, para fazer um 
balanço dos três primeiros meses 
de gestão e lançar o processo de 
elaboração do Plano Plurianual 
2020-2023 que será discutido com 
a sociedade.

Enquanto a área econômica 
luta pelo equilíbrio das finanças, 
as secretarias ligadas ao desenvol-
vimento vão tocando os projetos de 
melhoria da infraestrutura e do 
ambiente de negócios. Cinquenta 

novos parques eólicos serão ins-
talados no RN até 2023, deman-
dando investimentos de mais de 
R$ 4 bilhões. Hoje existem 151 
em funcionamento, produzindo 4 
gigawatts, três vezes mais que a 
demanda interna.

Para aumentar a arrecadação, 
a Secretaria de Estado da Tribu-
tação realizou uma série de ações 
de combate à sonegação do ICMS 
– Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços. Em outra 
ponta, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE) iniciou o processo de 
cobrança de dívidas em atraso. De 
acordo com a PGE, a dívida ativa 
do Estado é de R$ 7,8 bilhões, dos 
quais R$ 5 bi referentes ao período 
1978-2012. As dívidas acima de R$ 
1 milhão representam 57% do va-
lor total.  

De acordo com a governadora, o 
balanço mostra que o Governo está 
adotando medidas para redução 
de despesas enquanto reforça os 
mecanismos para aumentar a ar-
recadação. Novos parques eólicos vão gerar mais de R$ 4 bilhões para a economia potiguar 

Governadora Fátima anuncia chegada de 
50 parques eólicos ao Rio Grande do Norte
Parque eólico potiguar registra 151 unidades em funcionamento atualmente, que produzem 4 gigawatts de energia, o que 
representa três vezes mais que a demanda interna; novas unidades de produção elétrica serão instaladas até o ano de 2023  

Balanço

José Aldenir / Agora RN
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Marcelo Hollanda
Editor Economia

Dos 167 municípios do Rio 
Grande do Norte, a Companhia de 
Águas e Esgoto do Estado (Caern) 
está presente em 152. Uma capi-
laridade e tanto se não fossem os 
problemas. Dessas cidades, apenas 
10, quando muito, remuneram a 
companhia estatal, criada em 2 
de setembro de 1969 pelo então 
governador monsenhor Walfredo 
Gurgel. 

Com uma patrimônio líquido 
avaliado em R$ 750 milhões e um 
faturamento anual na casa dos R$ 
600 milhões, um cálculo conserva-
dor indica que a Caern deixa de 
faturar R$ 300 milhões ano, R$ 
25 milhões mês por causa de liga-
ções clandestinas, vazamentos e 
inadimplência. Um perda total de 
52%.

Só em Natal, há cerca de 40 mil 
domicílios que teoricamente não 
usam água. Ou estão desocupados 
ou usam e não pagam e, neste caso, 
são ligações clandestinas. 

Das 900 mil ligações de água  
e esgoto em todo o estado, apenas 
780 mil estão ativas. A diferença 
– 120 mil de ligações – pode se en-
quadrar nessas hipóteses.   

Aos 51 anos, cedido sem ônus 
ao Estado pelo Governo federal 
para ocupar um cargo de primeiro 
escalão do estado, ele também é 
conhecido como funcionário de car-
reira da Caixa Econômica Federal 
que mais tempo ocupou o cargo de 
superintendente regional de uma 
instituição bancária no RN – sete 
anos. 

Agora RN: O senhor é con-
tra a privatização da Caern?

Roberto Linhares: No caso 
da água e do esgotamento sanitá-
rio, sim. Refiro-me à água como um 
bem escasso e essencial à vida que 

se ficar na mão da iniciativa priva-
da pode trazer dificuldades. 

Agora RN: Que dificulda-
des?

Roberto Linhares: Quem 
vai querer administrar o abaste-
cimento de Serra do Mel, com R$ 
700 reais de arrecadação e custo 
de R$ 700 mil mês? Administrar 
a água e o saneamento de Natal 
ou Mossoró é uma coisa. E dos 
municípios do interior? Hoje, com-
panhias como a Caern, por não 
visarem lucro, podem estabelecer 
um subsídio cruzado, tirando de 
municípios para injetar em outros. 
Hoje, se a iniciativa privada qui-
sesse o serviço, teria que começar 
do zero numa infinidade de luga-
res. Trata-se do universo do pos-
sível e não do desejável. Além do 
mais, apesar de ser uma compa-
nhia de economia mista, a Caern 
é iminentemente pública com 
99,83% de seu capital do Governo 

do Estado. Temos um compromis-
so com a população e desafios co-
lossais pela frente.

Agora RN: Como estamos 
em matéria de oferta de água e 
esgoto?

Roberto Linhares: É preciso 
diferenciar bem Natal do resto do 
estado. Em termo de universali-

zação da água em Natal, temos 
98% atendidos. Já de esgotamento 
sanitário – a redes já estão prontas 
em cerca de 80% na capital, mas 
quando isso envolve estações ele-
vatórias, estações de tratamento 
esse índice cai para cerca de 50%. 
O objetivo é universalizar sanea-
mento e água. 

Agora RN: Como estamos 
nessa corrida?

Roberto Linhares: As redes 
foram instaladas em 80% de Na-
tal, mas precisa que as estações de 
tratamento estejam prontas. Além 
da que já está em funcionamento 
– a do Baldo – tem a Guarapes 
(Zona Sul) e a Jaguaribe (Zona 
Norte). Enquanto não estiverem 
prontas, o percentual de 50% não 
avançará muito. A Guarapes tem 
4% de obra andada e a Jaguaribe 
42%. Previsão de conclusão do 
primeiro módulo é junho de 2020, 
a depender das finanças e outras 
interferências, como as do Ministé-
rio Público e da própria sociedade 
por não ter participado dos debates 
públicos. Tudo isso atrapalha a 
evolução dos trabalhos.

Agora RN: Qual o perfil fi-
nanceiro da Caern?  

Roberto Linhares: A Caern 
tem um patrimônio líquido avalia-
do em R$ 750 milhões segundo o 
último balanço, mais de R$ 900 mi-
lhões de capital social e um fatura-
mento mensal pouco superior a R$ 
50 milhões - R$ 600 milhões/ano. 
Mas sofre com a inadimplência e as 
ligações piratas, reconhecidas em 
imóveis ativos onde essas ligações 
não aparecem. Tanto no setor públi-
co como no privado isso influencia 
muito a arrecadação. E não temos 
caixa. Vivemos do que é arrecadado. 
Se hoje a companhia quiser repor os 
hidrômetros dos consumidores para 

evitar a perdas de água – em torno 
de 52% – a empresa teria que cap-
tar dinheiro no mercado. 

Agora RN: Qual a perda de 
faturamento?

Roberto Linhares: Em torno 
de R$ 120 milhões por ano, são R$ 
25 milhões jogados pelo ralo todo o 
mês numa perda total de 300 mi-
lhões/ ano.

Agora RN: Tem saída?
Roberto Linhares: Racionali-

zar perdas e lutar pelo bom uso da 
água e do esgotamento. 

Agora RN: Então, quais são 
as prioridades para a Caern?

Roberto Linhares: Em pou-
cas palavras, de maneira superfi-
cial, não desviar água de uma adu-
tora porque isso é perda; combater 
a ligações clandestinas, fiscalizar 
a inatividade das ligações e cuidar 
das redes com vazamentos. No ca-
so da empresa pública, toda a lu-
cratividade é revertida para levar 
água e esgotamento para todos os 
municípios. Segundo a Agência 
Nacional de Águas, o Rio Grande 
do Norte tem menos de 50% de 
esgotamento, considerando fossa 
séptica como uma solução de sane-
amento. Trata-se de um desafio ho-
mérico. E que não pode ser tratado 
via Medida Provisória e sim projeto 
de lei, com ampla discussão. Tema 
de uma visão mais abrangente. 

Agora RN: Quais são os in-
vestimentos da Caern para este 
ano?

Roberto Linhares: Os inves-
timentos previstos para 2019 é R$ 
31 milhões, mas não há recursos 
próprios para isso. São substituição 
de redes, substituição de adutoras, 
levar esgotamento sanitário para 
os pequenos municípios e melhorar 
os sistemas atuais.

Apenas 10 cidades conseguem pagar pelo 
abastecimento de água, aponta Caern
Em entrevista ao Agora RN, o novo presidente da Companhia de Águas do Rio Grande do Norte, Roberto Linhares, fala sobre 
as dificuldades de gerir a empresa estatal, que deixa de arrecadar cerca de R$ 25 milhões por mês por conta da inadimplência

Levantamento

José Aldenir/AgoraRN

Se hoje a companhia 
quiser repor os 
hidrômetros dos 
consumidores
 para evitar a perdas,  
empresa teria que 
captar dinheiro no 
mercado"

"

Refiro-me à água 
como um bem es-
casso e essencial à 
vida que se ficar na 
mão da iniciativa 
privada pode trazer 
dificuldades"

"
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O senador Jean-Paul Prates 
disse nesta segunda-feira, 1º, du-
rante entrevista Manhã Agora, 
na 97,9 FM, que o Aeroporto In-
ternacional Aluízio Alves, em São 
Gonçalo do Amarante, é responsá-
vel indireto pelos custos reduzidos 
das tarifas aéreas praticadas pelo 
aeroporto de João Pessoa (PB) em 
relação à Natal, a apenas 190 qui-
lômetros de distância.

Segundo o senador, que na se-
mana passada provocou o Comitê 
de Defesa Econômica (Cade) sobre 
o assunto, com passagens no mais 
das vezes metade do valor das de 
Natal, o terminal potiguar passou 
a “alimentar” o de João Pessoas 
com passageiros, o que se refletiu 
nos algoritmos das companhias 
aéreas, que passaram a atribuir 
valores menores à passagens de lá.

“Muitas vezes, quem busca um 
destino conhecido como Pipa, por 
conta dos preços baixos, prefere 
descer em João Pessoa e ir de carro 
direto pra lá sem passar por Na-
tal”, afirmou o senador Jean-Paul 
Prates. 

Ele admitiu que a diferença de 
tarifas historicamente desfavorá-
veis aos aeroporto potiguar, sabi-
damente maior e mais bem estru-
turado, já impunha um desconforto 
na opinião pública. 

“Mas quando essa diferença 
de mais de 100% começou a ser 
verificada a poucos quilômetros 
de distância, num estado vizinho, 
essa questão ficou insustentável”, 
firmou. 

Para empresários do trade tu-
rístico de Natal ouvidos pelo Agora 
RN, de todas os movimentos mais 

importantes feitos para reverter 
essa situação, a ida de represen-
tantes do governo estadual, capi-
taneados pelo senador, foi a mais 
importante. 

Segundo o coordenador da Câ-
mara de Turismo da Federação do 
Comércio, George Costa, a partir 
dessa ação pontual é possível que 
o Estado tenha mais condições de 
exercer uma pressão sobre as com-
panhias.

Costa, a exemplo de outros 
observadores, não acredita que a 
resolução desse problema venha da 
Associação das Empresas Aéreas, 
cujo presidente esteve em Natal no 
último fim de semana para parti-
cipar do 10º Fórum de Turismo. 
“Eu acredito mais em uma ação 
do Cade para resolver em parte o 
problema”, afirmou George Costa. Senador Jean-Paul Prates: "Quem busca Pipa prefere descer em João Pessoa"

Natal abastece as baixas tarifas de João 
Pessoa, avalia senador Jean-Paul Prates
Segundo parlamentar, o Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, “alimenta” todo o crescimento 
do terminal aéreo paraibano; senador também solicitou análise do preço das passagens ao Comitê de Defesa Econômica

Setor aéreo

José Aldenir/AgoraRN

Levantamento realizado pela 
Diretoria de Despesa com Pessoal 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE/RN) mostra um excesso de 
contratos temporários de trabalho 
em prefeituras do Rio Grande do 
Norte. Em 120 municípios, esse 
quantitativo passa de 10% do qua-
dro funcional, chegando a 50% nas 
dez cidades com maior proporção.

O relatório aponta 26.452 tem-
porários, conforme dados consoli-
dados de abril de 2018, o que repre-
senta um percentual médio de 22% 

do total de 121.179 servidores.
De acordo com a equipe de 

auditoria, em alguns casos a fina-
lidade da contratação temporária 
de pessoal está sendo desvirtua-
da, deixando de ser instrumento 
excepcional para se tornar corri-
queiro, como demonstrado pelas 
proporções elevadas que foram de-
tectadas. "A situação apresentada 
é nitidamente incompatível com a 
regra geral de preenchimento de 
cargos públicos”, justifica o relató-
rio.

Considerando a média sala-
rial dos servidores temporários de 
R$ 1.640,77 (com base nos dados 
brutos de abril de 2018 analisados 
pela equipe de auditoria), os 26.452 
servidores contratados tempora-
riamente pelas prefeituras repre-
sentam, aproximadamente, uma 
despesa mensal de R$ 43 milhões.

Também foi possível aferir o 
tempo médio de permanência dos 
contratados temporariamente, 
sendo verificada a ocorrência de 
muitas situações que transpas-

sam limites temporais razoáveis. 
Dessas prefeituras analisadas, 52 
apresentam servidores contrata-
dos temporariamente que estão em 
atividade há mais de 12 meses. 

O relatório explica que os con-
tratos temporários devem ter datas 
de início e final já estabelecidas no 
momento da contratação, podendo 
ser prorrogados a depender da ma-
nutenção do estado de excepciona-
lidade. É comum que os contratos 
temporários sejam firmados com o 
prazo de seis meses ou de 1 ano.Relatório aponta 26.452 temporários

TCE aponta excesso de contratos temporários 
em 120 prefeituras do Rio Grande do Norte

Custos

José Aldenir/AgoraRN
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Os bairros de Cidade Satélite 
e Morro Branco, na zona Sul, rece-
bem os serviços da Operação tapa 
buracos, da Prefeitura do Natal, e 
tocados pela Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Infraestrutura 
(Semov). O destaque é a aplicação 
de asfalto.

De acordo com o secretário To-
maz Neto, as equipes do setor de 
Conservação estão com o serviço na 
rua Tamanduátei, em Cidade Saté-
lite, e Avenida 01, no Alecrim. 

Os serviços continuam com a 
manutenção da rede de drenagem. 
“Estamos na rua Mipibu, em Petró-
polis, e avenidas 06 e Amintas Bar-

ros, em Dix Sept Rosado”, ressaltou 
Tomaz Neto, titular da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas (Se-
mov).

As equipes da Semov estão com 
manutenção de vias pavimentadas 
com paralelepípedos. “Vamos para 
as ruas Eugênio Rocha, na Cidade 
da Esperança, Chile, na Ribeira, Vi-
cente Farrache, em Morro Branco, e 
Maria José Lira, no Vale Dourado”, 
informou Tomaz Neto.

Os serviços desta semana serão 
finalizados com a recuperação e 
manutenção das estruturas físicas 
da lagoa de captação do Makro, na 
zona Sul.

As chuvas que caem no Rio 
Grande do Norte na manhã des-
ta segunda-feira, 1º, traz novos 
transtornos para a população da 
capital. Pontos de alagamento, 
trânsito lento e formação de cra-
tera são alguns dos problemas 
relatados pela Secretaria Munici-
pal de Obras e Infraestrutura de 
Natal (Semov).

Na avenida João Medeiros 
Filho, no entorno do complexo 
viário de Igapó, na zona Norte 
de Natal, uma cratera se formou 
nas proximidades do viaduto. De 
acordo com o secretário de Obras 
Tomaz Neto, uma equipe da Com-
panhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (Caern) já se 
direcionou ao local para intervir 
no problema.

O secretário ainda informou 
pontos de alagamentos pela ci-
dade. Em Petrópolis, zona Leste, 
a Rua Mipibu ficou alagada pela 

ação da chuva em decorrência de 
de problemas de obstrução nas 
galerias. Tomaz Neto, porém, ex-
plicou que a água já está recuan-

do neste local.
Foram registrados pontos de 

alagamentos nas avenidas da 
Integração, Prudente de Morais, 

Senador Salgado Filho, Hermes 
da Fonseca com a rua Ângelo Va-
rela, Capitão-Mor Gouveia e na 
Rua Seridó. 

Além dos pontos de alaga-
mento e das crateras, as chuvas 
também causaram mau funciona-
mento nos semáforos espalhados 
pela cidade. Até o momento, há 
relatos de defeitos em sinais da 
Avenida Afonso Pena com a Rua 
Ceará-Mirim, em Petrópolis; e na 
Avenida Jaguararia com a ber-
nardo Vieira, no Alecrim.

Segundo boletim da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (Emparn), as 
chuvas também foram intensas 
ocorreram por todas as regiões 
do estado. Em Natal, durante as 
últimas 24 horas, foram regis-
trados 96,6 mílimetros de chu-
vas. A previsão é que as chuvas 
continuem durante a semana na 
capital.

Cratera causada pela chuva na Avenida João Medeiros Filho, zona Norte da capital

Chuvas fortes abrem crateras, alagam 
várias ruas e travam o trânsito em Natal
Pontos de alagamento, trânsito lento e formação de cratera são alguns dos problemas relatados 
pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Natal; semáforos ficaram sem funcionar 

Transtornos

Reprodução / AgoraRN

A Marinha do Brasil divulgou 
os editais para os concursos públi-
cos do Quadro Técnico (QT) e do 
Quadro Complementar de Oficiais 
do Corpo da Armada e de Fuzi-
leiros Navais (QC-CA-FN), com 
rendimentos iniciais de R$ 10 mil. 
As inscrições estão abertas até 12 
de abril, podendo ser realizadas no 
site www.ingressonamarinha.mar.
mil.br ou nos endereços listados 
nos editais.

Na área de jurisdição do Co-
mando do 3º Distrito Naval, as 
inscrições podem ser realizadas em 
Natal, no Comando do 3º Distrito 
Naval; em Recife (PE), na Escola 
de Aprendizes-Marinheiros de Per-
nambuco; e em Fortaleza-CE, na 
Escola de Aprendizes-Marinheiros 
do Ceará. A taxa de inscrição para 
o QT é de R$ 126,00 e para o QC-
-CA-FN está no valor de R$ 127,00.

Podem se inscrever no concur-
so para o QT, homens e mulheres, 
brasileiros natos, com menos de 36 
anos no dia 1° de janeiro de 2020 e 
que tenham o ensino superior com-
pleto em uma das áreas ofertadas. 
Já para o concurso do QC-CA-FN, 
podem se candidatar somente ho-
mens, brasileiros natos, com me-
nos de 29 anos no dia 1° de janeiro 
de 2020 e nível superior completo 
em uma das áreas ofertadas.

Após a aprovação em todas as 
etapas, os candidatos farão o Curso 
de Formação de Oficiais (CFO) e  ao 
final ocuparão os postos de Segun-
do Tenente (QCCA/FN) e Primeiro 
Tenente (QT), com rendimentos 
iniciais de R$10.111 e R$11.130, 
respectivamente, já contando com 
adicionais.

Marinha divulga 
editais de 
concursos com 
vagas para o RN

Oportunidade

Rendimentos chegam a R$ 11 mil

José Aldenir / AgoraRN

Cidade Satélite e Morro Branco 
recebem aplicação de asfalto

Infraestrutura

Serviços municipais continuam com a manutenção da rede de drenagem da capital

Assessoria  / Prefeitura do Natal 
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A governadora Fátima Bezer-
ra (PT) realizou um ato de repú-
dio aos 55 anos do Golpe Militar 
na manhã do último domingo, 31, 
às 10h, na antiga Casa do Estu-
dante, que passará a ser chama-
da de Casa Emanuel Bezerra, em 
homenagem ao estudante que 
havia sido presidente da casa e 
foi morto após ser torturado bru-
talmente nos porões da ditadura, 
em 1973, acrescido a sua denomi-
nação original.

O prédio – que é tombado 
pelo patrimônio arquitetônico de 
Natal – será sede da futura Se-
cretaria de Mulheres, Juventude, 
Igualdade Racial e Direitos Hu-
manos (SEMJIDH).

O espaço também poderá abri-
gar órgãos colegiados, comitês e 
programas sociais cuja linha de 
atuação esteja relacionada com 

as demandas da Secretaria.
Devidos às más condições do 

prédio e mau uso de suas instala-
ções, a Casa estava sob interven-
ção judicial a pedido do Ministério 

Público Estadual, tendo havido 
determinação judicial para a re-
tirada da maioria dos estudantes, 
ficando só dois, porque o restan-
te não conseguiu comprovar os 

requisitos do estatuto da casa. A 
intervenção indicou, ao fim do re-
latório, que a casa deveria se tor-
nar um quartel da polícia militar 
ou uma delegacia.

Porém, foi instalado um Gru-
po de Trabalho com as secreta-
rias e as entidades pra debater 
um projeto de ocupação do prédio, 
para que se tornasse um verda-
deiro equipamento de políticas 
públicas, principalmente para a 
juventude e direitos humanos.

O Governo do Rio Grande do 
Norte conseguiu intervir no pro-
cesso judicial e está em processo 
de recuperação do prédio, para 
inicialmente ser ocupado como 
sede da SEMJIDH e o Grupo de 
Trabalho do governo do Estado 
com as entidades para elaborar o 
projeto de uso de todas as depen-
dências da casa.

Casa do Estudante será transformada em Secretaria de Direitos Humanos do RN

Governo vai tornar Casa do Estudante 
sede de Secretaria de Direitos Humanos
Espaço também vai abrigar órgãos colegiados, comitês e programas sociais da secretaria; prédio será 
batizado de Casa Emanuel Bezerra, em homenagem a estudante morto durante o regime militar  

Mudança

Assessoria de Imprensa

A Guarda Municipal do Na-
tal (GMN) está recebendo R$ 816 
mil, sendo R$ 443mil oriundos de 
recursos próprios da Prefeitura do 
Natal e R$ 373 mil provenientes 
de convênio firmado com o Minis-
tério da Justiça (MJ) por meio da 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp).

A medida compreende a com-
pra de cinco novas viaturas ope-
racionais modelo SUV Citroên 
Aiscross 1.6; Aquisição de 100 
coletes balísticos; 25 mil munições 
para municiar o armamento letal 
utilizado pelos guardas municipais 

no serviço de patrulhamento de-
senvolvido nas ruas; e 30 pistolas 
semiautomáticas da marca Taurus 
e calibre 380.

Um ponto importante é que os 
lotes de munições adquiridos pela 
Prefeitura contemplam projéteis 
para utilização dos guardas mu-
nicipais no serviço ordinário de 
rua e outro específico para treino. 
A medida possibilita a capacitação 
operacional permanente do efetivo 
que atua nas ruas.

A secretária da Semdes, Sheila 
Freitas, ressaltou a importância do 
investimento apontando que dessa 

forma o patrulhamento realizado 
pela GMN estará mais equipado 
para atuar numa possível situação 
de crise, além de ser uma medida 
importante de contribuição da Pre-
feitura com a segurança pública da 
cidade. “É um investimento que 
mostra a prioridade que a Prefeitu-
ra vem dando a segurança do mu-
nicípio, pois no momento que te-
mos uma Guarda bem aparelhada 
temos condições de atender melhor 
as demandas por segurança do ci-
dadão natalense e contribuir ainda 
mais com os órgãos de segurança 
pública”, finalizou. Novos veículos da Guarda Municipal

Prefeitura vai investir R$ 800 mil em 
equipamentos para a Guarda Municipal

Reforço

Divulgação / Assessoria

Uma proposta em trami-
tação na Assembleia Legis-
lativa visa reduzir os custos 
com energia elétrica em pré-
dios públicos do Rio Grande 
do Norte. O deputado Ubaldo 
Fernandes (PTC) apresentou 
projeto de lei que propõe a im-
plantação de equipamentos 
para a produção de energia 
fotovoltaica nesses locais e 
que, segundo ele, pode resul-
tar em significativa economia 
de recursos por parte do Po-
der Público.

Pelo projeto, o Governo 
deverá implantar painéis 
solares fotovoltaicos em hos-
pitais, escolas e repartições 
públicas do Estado, com a 
finalidade de proceder a con-
versão de energia solar em 
energia elétrica para garantir 
maior eficiência e menor cus-
to. “O Rio Grande do Norte 
está entre os três estados com 
maior índice de radiação so-
lar do país. O potencial do es-
tado é cinco vezes maior que o 
da Alemanha, um dos países 
que mais produzem energia 
solar no mundo”, justifica o 
deputado. 

Segundo Ubaldo, pesqui-
sas apontam que, nas últimas 
quatro décadas, o consumo 
final de energia no Brasil 
registrou um crescimento de 
3% ao ano. Sendo assim, é um 
meio alternativo que tende a 
se ampliar em todo o mundo.

Ubaldo sugere 
energia solar 
para prédios 
públicos do RN

Proposta

Deputado Ubaldo Fernandes

José Aldenir/AgoraRN
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Primeiro trimestre do ano terminou com 286 homicídios dolosos em todo o RN

José Aldenir/AgoraRN

A secretaria do Estado da Se-
gurança Pública e da Defesa Social 
(Sesed) divulgou nesta segunda-
-feira, 1º, dados estatísticos sobre o 
número de ocorrências de Condu-
tas Violentas Letais Intencionais 
(CVLI) nos primeiros 90 dias do 
ano de 2019. Entre janeiro e mar-
ço, o estado registrou 371 casos de 
mortes violentas.

Com dados da Coordenadoria 
de Informações Estatísticas e Aná-
lise Criminal (Coine), os CVLIs em 
2019 sofreram uma redução de 33% 
em relação ao mesmo período no 
ano de 2018, com 180 ocorrências a 
menos do que no ano anterior.

Ainda de acordo com a Coine, a 
ocorrência criminosa que apresen-
tou maior redução foi a de homi-

cídio doloso. Foram 286 casos em 
2019, com 132 registros a menos 
que em 2018.

Outra redução significativa foi 
apontada quanto aos números de 
latrocínio. Nos primeiros 90 dias 
de 2018, foram registradas 23 
ocorrências, 14 a mais do que em 
2019, onde se teve o registro de 
nove.

RN registra redução no número 
de mortes violentas em 2019
Entre janeiro e março deste ano, o Estado registrou 371 mortes violentas; 
número de casos é o menor dos últimos quatro anos, segundo a Sesed

Crime

A Polícia Civil de Pernambuco 
revelou nesta segunda-feira, 1º, a 
prisão do líder do Primeiro Coman-
do da Capital (PCC) no Rio Grande 
do Norte, Jonias Felipe da Silva 
Teixeira, conhecido como “Boneco 
Assassino”. Ele estava foragido.

De acordo com o delegado Ales-
sandro Orico, Jonias, estava mo-
rando no bairro do Ibura, na zona 
Oeste do Recife, há cinco meses.

“Tivemos essa informação e 
montamos o levantamento de área. 
O localizamos e fizemos a prisão. 
No momento da abordagem, per-
guntamos o que ele estava fazendo 
aqui. Ele disse que estava foragido 
do sistema prisional potiguar, até 
mesmo porque estava jurado de 
norte, e aqui ele trabalhava como 
mecânico e fazia bicos, mas tive-
mos conhecimento de que ele esta-
va traficando na área”, detalhou o 
delegado.

No Rio Grande do Norte, Jonias 
responde a processos por homicí-
dio, tráfico de drogas e associação 
criminosa. Ele é suspeito de ter 
participação em mais de 20 assas-

sinatos.
Após o cumprimento do man-

dado de prisão emitido pela Justiça 
potiguar, o suspeito foi encaminha-
do ao Centro de Observação e Tria-
gem Everardo Luna (Cotel).

Ainda de acordo com o delegado 
Alessandro Orico, o preso potiguar 
expressou medo de ser transferido 

de volta para o sistema prisional do 
Rio Grande do Norte.

“Ele disse que seria assassina-
do lá, porque ele realmente corre 
risco, e manifestou a vontade de 
permanecer preso em Pernambu-
co”, relata o delegado do caso. Com 
Jonias, foi apreendido um celular 
roubado.

Jonias Felipe da Silva Teixeira, o 'Boneco Assassino', foi preso na cidade do Recife

Líder do PCC no Rio Grande do Norte 
é localizado e preso em Pernambuco

Facção

Polícia Civil de PE

Bandido invade Batalhão
do Exército em Natal, 
rende militar e rouba fuzil

Ousadia

7º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército, em Nova Descoberta

Diego Jordão

Um bandido armado, ainda 
não identificado, invadiu, na ma-
drugada desta segunda-feira, 1º, 
o 7º Batalhão de Engenharia de 
Combate do Exército, em Nova 
Descoberta, rendeu um militar 
que fazia a guarda da unidade e 
roubou um fuzil. De acordo com 
informações preliminares, não 
há informações sobre o paradei-
ro do criminoso.

O bandido foi ao local onde o 

militar fazia a ronda e anunciou 
o assalto, mas não há informa-
ções se ele chegou a levar per-
tences do militar, além do fuzil 
7.62, de uso exclusivo das Forças 
Militares.

As investigações estão ocor-
rendo sob responsabilidade do 
Exército Brasileiro, que disse 
não poder dar mais informações 
para preservar o sigilo das apu-
rações do caso.
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É torto e oportunista esse cano de espingarda 
do trade e alguns políticos nessa ira súbita, feita 
de isopor, na grave denúncia erguida em primeira 
mão por este jornal, ao revelar o valor elevado das 
tarifas praticadas pelas companhias áreas nos voos 
com origem em Natal. Ninguém - afinal eles viajam 
pagos pelos cofres públicos - notou, reagiu, levan-
tou a voz ou o dedo ao longo dos últimos anos. 
O trade oficial, mantido à tripa forra, e farto das 
mordomias, só passeia. Só.   

Como se todos não fizessem parte do mesmo 
passado de erros, o que é típico da cultura polí-
tica anêmica que mistura interesses pardos com 
os direitos da sociedade, agora todos culpam os 
vencidos. Alega-se qualquer coisa, como falta de 
instrumento jurídico ou contratual para a garantia 
da cobrança, quando não é com lei que se impõe 
regras ao mercado de economia livre.  Os estados 
vizinhos venceram pela competência diante do 
nosso sempre e incapaz amadorismo. 

Ora, ora, a quantos financiam nossos cofres pú-
blicos, mesmo combalidos, num estado de salários 
atrasados? E há quanto tempo esses cofres remu-
neram e prestigiam as viagens inúteis pelo mundo, 
de parceria, algumas delas, com as próprias com-
panhias aéreas? E o que tivemos, até hoje, além de 
um movimento turístico em queda, tarifas escor-
chantes, hoteleiros sacrificados e pobreza de turis-
mo cultural, nesta terra exuberante com o destino 
entregue à própria sorte?

Essa pressa dos últimos dias, debates, fóruns 
e pronunciamentos, toda essa ira fabricada com 
o gás oportunista, tudo isso mostra, ainda mais, o 
primarismo que nos caracteriza ao longo das dé-
cadas. Nossa decadência, nascida da ineficiência, 

não se atesta apenas nos preços das tarifas, agora 
flagrados pelo bom jornalismo. Natal perdeu du-
zentos mil passageiros segundo afirmam os dados 
do Aeroporto Aluizio Alves, inclusive dos muitos 
voos oriundos por Natal.   

A área turística de Ponta Negra, a maior con-
centração de leitos da cidade, vem fechando pou-
sadas ou transformando em pensões de moradia 
pela queda na presença de turistas. E até os hotéis, 
mesmo os da costeira, já reduziram suas diárias ao 
mínimo para garantir pacotes turísticos hoje ven-
didos abaixo dos custos. E o trade oficial, a andar 
pelo mundo levando mantas de carne de sol e 
fardos de linguiça, gerando despesas sem deixar 
como fruto qualquer nova conquista? 

Natal nunca venceu Salvador. E se justifica: é o 
maior destino turístico brasileiro depois do Rio de 
Janeiro. Mas, perde para Pernambuco e, nos últi-
mos anos, passou a perder, longe, para o Ceará e, 
agora, a Paraíba. Ficamos acomodados nas dunas 
e seus bugres deslizando nas areias alvas do litoral, 
entre tapiocas e dromedários. Nunca conseguimos 
criar e implantar um programa de turismo cultu-
ral e, no entanto, somos a cidade dona da história 
mais rica da região Nordeste.

Neste rio, neste mar e nestes morros tivemos 
a presença fundadora dos portugueses, a invasão 
dos franceses sonhando com a França Antártica e 
os holandeses desejaram fundar a nova Amsterdã. 
Fomos o porto das naus nas primeiras viagens ma-
rítimas para o Novo Continente, e dos aviões nas 
travessias aéreas do Atlântico, e somos parte da 
Segunda Guerra Mundial. E o que somos hoje? Um 
mercado gerido há anos pela trupe do Jet-bocó. 
Uns culpando os outros.   

Da trupe e da tripa

vicenteserejo@gmail.com

Vicente Serejo
MEMÓRIA 

Há dez anos, o então deputa-
do Jair Bolsonaro encaminhou à 
presidência da Câmara Federal 
um requerimento propondo uma 
sessão solene de homenagem nos 
50 anos do golpe militar de 64.

GESTO
Henrique Alves presidia 

a casa e sem desrespeitar os 
militares, mas em respeito à vida 
dos que pagaram e tombaram 
pela liberdade, negou o pedido. 
O gesto foi notícia na Folha de S. 
Paulo.

RECORDE
O Brasil chega aos treze 

milhões de desempregados e ao 
desmantelamento da estrutura 
sindical, frutos de uma reforma 
trabalhista desigual e injusta. 
Uma opção raivosa pela inquieta-
ção social. 

PIOR
E pode piorar com a idéia mons-

truosa de desconstitucionalizar 
a previdência social, permitindo 
alterações por decreto, de acordo 
com o interesse de cada governo. Só 
o Legislativo pode evitar.

AVISO 
Se depender de Henrique 

Alves e Garibaldi Filho Carlos 
Eduardo não rompe a sua aliança 
e o deputado Hermano Alves não 
deixa o MDB. Para eles, não é 
hora de enfraquecer, mas de unir.

NOVO
Para alguns pedetistas, do 

partido fundado por Leonel 
Brizola, o novo tem dois nomes: 
o general Eliéser Girão, do PSL, 
ou do capitão Styvenson Valen-
tin. Qual seria a escolha da rosa 
vermelha? 

VISITA
A escritora Albena Dimí-

trova recebeu a visita ilustre 
de um diplomata francês que 
veio vê-la na fazenda do Litoral 
Norte, onde escreve seu novo 
romance. Albena preferiu não 
revelar seu nome.

PALCO

MENSAGEM
Para Carlos Gomes: a sua 

dor pela perda de Terezinha é a 
dor de todos os seus amigos. E é 
maior pelo grande amor de vocês 
dois. A grande dor que trans-
cende o limite real da vida e da 
saudade.  

COLEÇÃO
Vai ser dia 6, sábado próxi-

mo, 9 às 17h, no Espaço América 
- Av. Rodrigues Alves - o quinto 
Encontro de Multicolecionismo, 
com expositores do Rio Grande 
do Norte e de outros estados.

LEILÃO
Além da venda e troca de 

moedas, cédulas, selos, miniatu-
ras e figurinhas terá um leilão 
de peças raras a partir das 14h. 
Reserva de mesas pode ser feita 
pelo telefone 9.9819.8058, com 
Gustavo.

CULPA
O Trade oficial, flagrado no 

absurdo das tarifas aéreas, sem-
pre calado e sempre sob o mando 
dos empresários-hoteleiros, culpa 
o ex-governador Robinson Faria. 
Prosaico se não fosse ridículo.

BASTA
Para flagrá-los ainda mais, 

bastaria uma visita aos arquivos 
dos jornais impressos da época, e 
das redes sociais. Todo o mérito 
da denúncia foi deste jornal, 
AGORA-RN. O resto veio na 
esteira. 

GESTO 
Simbólico e forte - não há co-

mo negar - o gesto da governado-
ra nomeando a Casa do Estudan-
te de Emmanuel Bezerra, morto 
pela ditadura. Ele que viveu na 
casa e lá sonhou com a liberdade.

PECADO
A lisonja, além de ser pecado, 

não produz cultura. Produz 
festa, discursos e berloques. A 
cultura festiva quase sempre é 
uma usina de produzir falsos 
intelectuais. Jejunos, incultos e 
pomposos.

CAMARIM

CENA
Por mais verdadeiro que seja o incômodo 

e legítimo direito de decidir sobre o próprio 
futuro, não é fácil para o deputado Hermano 
Morais deixar o MDB e ser candidato do PDT 
do ex-prefeito Carlos Eduardo. É preciso ter 

certeza que Alves tem capacidade de transferir 
voto e, sobretudo, comandar uma campanha 
sem ser candidato. O gesto de Hermano exige 
uma quebra de tradição de sua própria histó-
ria. Diante do MDB, hoje combalido, é hora de 
resistir ou sair?

“ “A banalidade é uma obra 
terrível dos nossos olhos”.

Teixeira Pascoaes,
poeta português (1877-1952).
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A maldição de Matrix
No final de março fez 20 anos do lançamento 

nos EUA de uma das melhores e cultuadas sagas 
de ficção científica do cinema. No Brasil, o vigési-
mo aniversário será no próximo dia 8. O primeiro 
filme Matrix, criação dos irmãos Larry e Andy 
Wachowski, foi lançado em 1999, com sequên-
cias em 2003.

Além de extremamente bem-sucedida finan-
ceiramente, a saga também conquistou público e 
crítica, tendo a primeira aventura recebido nada 
menos do que quatro estatuetas do Oscar, nas 
categorias de melhores efeitos visuais, sonoriza-
ção, edição e edição de som. Um big sucesso.

Mas se pelo lado puramente cinematográfico 
a trilogia arrebentou nas bilheterias e acumulou 
milhões de fãs pelo mundo afora, pelo aspecto da 
sorte e do bem-estar de alguns dos seus prota-
gonistas ocorreu uma espécie de mundo paralelo 
em que o inferno astral desceu sobre eles.

A começar pelo principal nome do elenco, o 
herói central interpretado pelo ator Keanu Ree-
ves, que após Matrix só aumentou seu estrelato 
no céu de Hollywood. Mas no plano pessoal, as 
coisas não foram nada bem para o cara que en-
carnou Neo. Uma tragédia se abateu meses após 
a estreia.

Reeves e sua então namorada, a atriz Jenni-
fer Syme, estavam aguardando a chegada de um 
bebê, uma menina, a quem colocariam o nome 
de Ava. Um parto prematuro e complicado fez 
o bebê sair do útero morto, deixando mãe e pai 
num terrível quadro de depressão que provocou 
a separação.

Dois anos depois, Keanu e Jennifer iniciaram 
uma tentativa de restabelecer laços e trabalha-
rem a perda juntos. Mas ela perdeu o controle do 
carro ao voltar de uma festa na casa da cantora 

Marilyn Manson, amiga do casal. Syme morreu 
no local e dias depois uma irmã de Reeves teve 
leucemia.

Após tudo isso, as finanças do ator despen-
caram, surgiram fraudes fiscais e até boatos de 
sua morte ganharam força. Quando ele e elenco 
começaram a filmar o segundo filme, Matrix Re-
loaded, os produtores contrataram a jovem can-
tora Aaliyah, que disputou o Oscar pelo tema do 
filme Anastasia.

A garota de 22 anos iria interpretar a perso-
nagem Zee, uma filha da cidade fictícia de Sion 
que iria ajudar os protagonistas na guerra contra 
as máquinas. Mas em agosto de 2001, quando 
retornava das Bahamas, o avião que trazia Aa-
liyah caiu e terminou com seu promissor talento.

Curiosamente, ela foi substituída no filme 
pela jovem atriz Nona Gaye, filha do famoso e 
saudoso cantor de soul Marvin Gaye, que era 
um dos maiores ídolos de Aaliyah, que em 1996 
havia feito uma primorosa gravação de Got To 
Give It Up, sucesso dele em 1977 cuja tradução é 
“tenho que desistir”.

O infortúnio, ou maldição da Matrix, afetou 
também outros artistas da saga. Gloria Foster, 
que interpretou Oráculo, morreu de diabetes 
durante as gravações do segundo filme, sendo 
substituída no terceiro pela atriz Mary Alice. E 
Jada Pinkett, mulher de Will Smith, que fazia a 
personagem Niobe, contraiu uma doença nunca 
diagnosticada que a fez perder os cabelos.

Por fim, o fato mais lembrado pelos fãs da tri-
logia, foi sem dúvida a condição trans dos irmãos 
Wachowski. Em 2008, Larry decidiu por uma 
cirurgia de mudança de sexo e foi imitado por 
Andy em 2016. Hoje, são as irmãs Wachowski, o 
primeiro agora se chama Lana e o segundo Lily.

1964
Desde os anos 1970 que as Forças 
Armadas comemoram o 31 de março 
de 1964 com tropas formadas diante 
da leitura de uma Ordem do Dia 
enaltecendo a intervenção militar 55 
anos atrás. No domingo, pela primeira 
vez, o evento saiu dos quartéis e 
reuniu militantes a favor e contra o 
episódio.

FIASCO
Foi risível a quantidade de militantes, 
de direita e esquerda, que saíram 
às ruas no domingo para celebrar 
e criticar a data. As manifestações 
de ambas as partes registraram 
número baixíssimo de pessoas e 
quase ninguém vestiu preto (contra a 
ditadura) ou verde e amarelo (a favor 
da intervenção).

PARADOXO
O valor histórico do prédio da 
Casa do Estudante (tombado pelo 
patrimônio arquitetônico) é relativo 
à resistência da Polícia Militar 
do RN contra tropas rebeldes da 
Intentona Comunista em 1935. Ao 
dar o nome de um comunista ao 
local, Fátima Bezerra atira de novo 
na Polícia, 84 anos depois.

IMPRENSA
O nível do jornalismo nos grandes 
veículos atingiu o ápice da inutilidade. 
Imaginem um chefe de redação de O 
Globo pautar um repórter para dar 
plantão nas redes sociais e contar 
quantas vezes o Olavo de Carvalho 
escreveu as palavrinhas “cu”, “puta” e 
“foda”. Pois é, isso aconteceu.

IMPRENSA II
Ainda bem que o pobre do redator do 
jornalão não vai precisar fazer uma 
reportagem especial sobre as vezes 
em que o apresentador Faustão falou, 
durante os 30 anos na TV Globo, as 
palavras “porra” e “puta que pariu” ou 
as tantas vezes que Chico Anísio disse 
“filho da puta” na Escolinha.

AUDIÊNCIA
A Band deve ter substituído seu 
homem de marketing por um 
estagiário, que transferiu o programa 
Masterchef das noites de terça-
feira para as noites de domingo. O 
resultado é que a emissora perdeu 
pra todas as concorrentes no horário, 
ficando atrás até da TV Gazeta e da 
Rede TV!.

MESSI 10
O gênio de Rosário atinge mais 
uma marca histórica e se torna 
o primeiro jogador na história do 
futebol a marcar mais de 40 gols 
durante 10 temporadas seguidas 
entre 2009 e 2018. O rei Pelé, 
por exemplo, das 11 vezes que foi 
artilheiro do Paulistão, conseguiu 9 
vezes seguidas, de 57 a 65.

DEUS
O Papa Francisco disse na TV La 
Sexta, da Espanha, que “em teoria 
é um sacrilégio chamar Lionel 
Messi de Deus”, como afirmou 
o apresentador Jordi Évole. 
Vale lembrar que o Papa nunca 
disse nada sobre tratar o mesmo 
tratamento a Maradona. E se souber 
que aqui Deus é quem é um Pelé?

LENDA
De soldado nazista a herói do 
futebol inglês, o goleiro alemão Bert 
Trautmann, que atuou até 1964 
pelo Manchester City, é tema de 
um filme que atrairá fãs por toda 
a Europa. Na final da FA Cup de 
1956, ele fechou o gol e ajudou na 
conquista do City, mesmo atuando 
com uma fratura no pescoço.

THE BATMAN
O ator Robert Pattison vai passar 
pela experiência de um vampiro 
transformado em morcego. Segundo 
o site The Hollywood Report, o 
protagonista da saga Crepúsculo vai 
interpretar Batman no próximo filme 
do herói da DC. E sua parceira Kristen 
Stewart poderá ser a vilã Mulher Gato.

MICK JAGGER
Até agora, nenhuma notícia oficial 
sobre o tipo de doença que acometeu 
o líder dos Rolling Stones, cuja turnê 
pelos EUA e Canadá foi cancelada 
por ordem médica. O próprio Jagger 
postou em seu Twitter que estava 
devastado pelo adiamento, e que logo 
voltaria a se apresentar.

DESCOBERTA
Cientistas das universidades 
de Cambridge e de Granada 
anunciaram que acharam um 
volume de 2.000 páginas guardado 
desde o século 17 na Universidade 
de Copenhague. Trata-se do “Livro 
dos Epítomes”, de Fernando 
Colombo, o filho do descobridor da 
América, Cristóvão Colombo.

“ “Eu trocaria todos os
meus amanhãs por
um único ontem”.
(Janis Joplin)



PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ANA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA 85060909468, CNPJ nº 32.100.709/0001-55, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema Licença de Operação – LO para atividade de a) lavagem, lubrificação e polimento de 
veículos; b) serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e; c) ser-
viços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, no endereço Rua Diógenes 
da Cunha Lima, nº 115, bairro Centro, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000.

Ana Cristina Gonçalves da Silva
Microempreendedor
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As dificuldades na articulação 
política do governo se refletem no 
número de proposições de inicia-
tiva do Palácio do Planalto apro-
vadas pelo Congresso no atual 
mandato do presidente Jair Bolso-
naro: zero. Todos os 16 projetos ou 
medidas provisórias apresentadas 
pelo Executivo tramitam em ritmo 
lento na Câmara dos Deputados. 

As pautas vão desde proposta 
de emenda à Constituição (PEC) 
que modifica as regras das aposen-
tadoria no País – que só ganhou 
relator duas semanas após chegar 
à Casa – à Medida Provisória (MP) 
870, que modifica a estrutura dos 
ministérios e já recebeu 539 emen-
das. 

O texto, que prevê, por exem-
plo, a extinção da pasta do Traba-
lho, chegou dia 2 de janeiro e não 
tem sequer relator. 

Os deputados federais já impu-
seram duas derrotas importantes 
ao Palácio do Planalto, primeiro ao 

rejeitarem o decreto que ampliava 
número de servidores aptos a clas-
sificar documentos como sigilosos 
e, depois, ao instituírem o Orça-
mento impositivo, que engessou a 
gestão das contas. 

O principal responsável pela 
articulação política do Planalto, o 
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, admite as dificuldades 
na relação com o Congresso. 

“Precisamos, com humildade, 

paciência e resiliência, chegar ao 
caminho para o entendimento. Não 
ganhamos uma folha em branco 
onde só o Executivo escreve”, disse 
ele, na terça-feira passada, após 
reunião com líderes partidários na 
Câmara. Horas depois da visita, os 
deputados derrotaram o governo 
aprovando o Orçamento impositi-
vo. 

Colegas de partido do presiden-
te também reconhecem a paralisia 
no Congresso e apontam o dedo 
para a reforma da Previdência, um 
tema que divide a Casa, e para a 
renovação da Câmara, que este 
ano ficou em 52%. 

Cabe ao presidente da Casa, 
Rodrigo Maia, encaminhar os pro-
jetos para as comissões, e aos presi-
dentes dos colegiados indicarem os 
relatores.  

Em janeiro, o governo apresen-
tou as 50 metas para os primeiros 
100 dias do governo, que serão 
completados até o dia 11 de abril. 

Executivo enviou 16 propostas e medidas provisórias para a Câmara dos Deputados

Governo Bolsonaro ainda não aprovou 
nenhum projeto próprio na Câmara
Todos os 16 projetos ou medidas provisórias apresentadas pelo Executivo tramitam em ritmo lento 
na Câmara; chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, admite dificuldades na relação com o Congresso

Lentidão

Luis Macedo / Agência Câmara

O ministro do Gabinete 
Segurança de Institucional, 
Augusto Heleno, negou que 
o fortalecimento das relações 
com Israel signifique que o 
Brasil esteja num movimento 
de distanciamento dos países 
árabes. “Nos interessa essa 
aproximação com Israel, sem 
que isso signifique de manei-
ra nenhuma um afastamento 
da comunidade árabe. Isso 
precisa ficar muito claro”, 
afirmou o ministro.

Ministro nega 
que relação com 
Israel afastará o 
mundo árabe

Explicação

Ministro Augusto Heleno

Daniel Marenco / Agência O Globo

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ANA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA 85060909468, CNPJ nº 32.100.709/0001-55, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema Licença Simplificada – LS para atividade de a) lavagem, lubrificação e polimento de 
veículos; b) serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e; c) ser-
viços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, no endereço Rua Diógenes 
da Cunha Lima, nº 115, bairro Centro, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000.

Ana Cristina Gonçalves da Silva
Microempreendedor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ANA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA 85060909468, CNPJ nº 32.100.709/0001-55, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – Idema Licença de Instalação – LI para atividade de a) lavagem, lubrificação e polimento de 
veículos; b) serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e; c) ser-
viços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, no endereço Rua Diógenes 
da Cunha Lima, nº 115, bairro Centro, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000.

Ana Cristina Gonçalves da Silva
Microempreendedor

SEGUNDOS
EM QUINZE

Reservas do RN alcançam 
1 bilhão de metros cúbicos
O Instituto de Gestão das Águas 
do RN (Igarn) divulgou nesta 
segunda-feira, 1º, o Relatório 
de Situação Volumétrica. 
Atualmente, as reservas 
hídricas totais superficiais 
acumulam 1.081.453.341 m³, 
o correspondente a 24,51% do 
total que as bacias hidrográficas 
potiguares.

José Aldenir / AgoraRN
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...do jornalista Rubens Valente: 
"Palácio do Planalto distribui um vídeo 
apócrifo, com a fala de um senhor sem 
identificação, com elogios ao Exército e 
ao golpe militar de 64. Quem o produziu, 
quem é o responsável, quem pagou? O 
anonimato é vedado pela Constituição 
de 1988"; 
...da jornalista e professora (com 
formação nas universidades de Havard 
e Oxford) Rosana Pinheiro Machado: 
"O vídeo do Planalto é uma das coisas 
mais repugnantes que vi na política. É 
cretino. É mentiroso. É manipulador. 
Jovens: Sigam o conselho do narrador, 
procurem revistas e vídeos da época. 
Qualquer pesquisa rápida desmorona 
essa farsa"; 
...do jornalista Bruno Boghossian: 
"Bolsonaro usa a estrutura do 
Planalto para celebrar um golpe de 
Estado. Governo não é playground de 
presidente".

>> GIRO PELO TWITTER...

>> LUZ VERMELHA
Em reunião nesta segunda-feira com o 
Comitê Gestor e Eficiência do Governo 
do Estado, a governadora Fátima 
Bezerra fez uma ressalva à equipe. Pediu 
"sensibilidade" aos auxiliares e disse 
que eles têm um "compromisso sagrado" 
de "trazer normalidade para a vida dos 
servidores". 
Fátima se referia ao pagamento salarial 
em dia do funcionalismo, que, pelo que 
se sabe, já corre o risco de voltar a não 
acontecer nos próximos meses.

>> SEM ANTECIPAÇÃO, SEM RECEITA
Aliás, a Seplan (Secretaria de 
Planejamento do Estado) respondeu 
- mais uma vez pelo Twitter - sobre 
os questionamentos a respeito da 
possibilidade do uso dos recursos dos 
royalties do petróleo pagos ao Governo 
nos meses de janeiro a março para 
quitar a folha de servidores em atraso. 
Segundo a Seplan, "royalties de 
janeiro, fevereiro e março são receitas 
normais e usadas, com esforço, para o 
Estado pagar em dia os servidores". "O 
Governo só quitará a dívida deixada 
pela última gestão com recursos extras, 
a antecipação dos royalties. Sem isso 
é impossível", afirmou a secretaria, 
chefiada por Aldemir Freire, através do 
Twitter. 
 
>> MENTIROSO NACIONAL
Tradicionalmente tido como o "Dia da 
Mentira", o 1° de abril deste ano ganhou 
um novo apelido: "Bolsonaro Day".  
Os internautas brasileiros conseguiram 
emplacar a  
hashtag (#BolsonaroDay) no topo da lista 
de assuntos mais comentados no Twitter, 
rede social favorita do presidente, que 
vem contanto uma mentira atrás da 
outra desde antes da campanha eleitoral. 
O Bolsonaro Day caiu como uma luva.

>> MARATONA DA CIDADE
A capital potiguar vai sediar a segunda 
Maratona da Cidade do Natal. Ano 
passado, o evento teve 2 mil inscritos 
e para este ano já são mais de dois mil 
e quinhentos e a expectativa é que o 
número chegue aos quatro mil atletas, 
vindos de todo Brasil e do exterior 
também. A prova mãe, que tem o 
percurso de 42km,  é aberta a todos, 
desde que tenha 18 anos. A duração 
da prova será de 6h e os atletas vão 
percorrer as principais ruas de Natal, 
tendo a Via Costeira, corredor turístico 
da cidade, como atração.

>> IGREJA CONTRA
Neste domingo, 31, em que o próprio 
presidente da República do Brasil 
determinou comemorar o golpe de 64, 
que resultou num longo período de 
ditadura militar no Brasil, o que se viu 
em todo canto foi repúdio a essa tentativa 
(barrada por uma decisão judicial, por 
enquanto). 
Aqui em Natal, uma Igreja Católica, 
localizada num bairro nobre, em sua 
tradicional missa de domingo, tratou de 
homenagear um jovem torturado pela 
ditadura e passou aos fiéis a verdade 
sobre o período, que foi de muita 
corrupção e violação de direitos.
 
>> ATENÇÃO!
Moradores de bairros da Zona Sul 
de Natal não estão conseguindo 
atendimento da Prefeitura de Natal para 
combater o mosquito Aedes Aegypti. É 
caso de saúde pública e o descaso deste 
Poder é evidente e revoltante.  
Moradores de Ponta Negra a Mirassol, 
passando pelo bairro de Cidade Jardim, 
relatam grande dificuldade em se 
comunicar com o número fornecido pela 
Prefeitura para esse tipo de ocorrência. 
Das duas uma: ou ninguém atende ou 
quando atende não vão ao local para 
solucionar o problema. É assustador. 
Imagine o que acontece nos bairros 
periféricos da  capital...

Daniela Freire
daniela.freirecosta@yahoo.com.br

A governadora 
Fátima Bezerra foi 
abraçar a  'Blonde' 
Liege Barbalho  no 
seu aniversário no 
Nick Buffet, com 
direito a self das 
poderosas

Casal Lorenna Brasil e Horácio Oliveira 
curtindo dias de sol nos EUA

Cedida

Instagram

Deputado federal Rafael Motta aproveitou o 
fim de semana no RN, em clima de granja, na 
Lagoa do Bonfim

Instagram

Desfile Tory Burch
Inverno 2020, em Nova York

Divulgação

>> VIAGEM
A governadora Fátima Bezerra já 
confirmou que participará da "Brazil 
Conference at Harvard & MIT", nos 
próximos dias 5, 6 e 7 de abril, em Boston 
(EUA). A chefe do Executivo potiguar 
falará  para o painel "+Aprendizagem: 
Caminhos para uma Educação Pública de 
Qualidade".  
O governo fez questão  de anunciar 
que todas as despesas da viagem serão 
custeadas pelo evento. 
 
>> INTERINO
A ida de Fátima ao evento internacional 
deverá deixar o vice Antenor Roberto no 
comando do Estado a partir do próximo 
fim de semana.
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Alienação de terreno, emprés-
timo bancário, pagamento de juros 
altos a instituições financeiras. 
Essas três situações estiveram na 
pauta da diretoria do ABC para re-
solver um problema que estava to-
mando proporções gigantescas no 
clube de Ponta Negra: as dívidas 
trabalhistas. Com diversas ações 
na Justiça, o montante devido pelo 
Alvinegro já beirava os R$ 12 mi-
lhões, mas agora tudo não passa de 
caso solucionado.

Pelo menos foi isso o que garan-
tiu o presidente do ABC, Fernando 
Suassuna, em entrevista concedi-
da ao jornalista Roberto Guedes 
no programa "Agora em Debate", 
da rádio 97,9 FM, na última sex-
ta-feira, 29. Depois de muita dor 
de cabeça, o clube finalmente con-
seguiu controlar seus débitos na 
Justiça do Trabalho e o mecanismo 
utilizado foi o mais simples de to-
dos, considerado até inimaginável 
dada a dimensão do problema: a 
negociação direta com os credores. 

Segundo Suassuna, que com-
pletou recentemente 100 dias de 

gestão no ABC,  a dívida foi parce-
lada após acordo com os advogados 
dos credores em 48 vezes, sem a co-
brança de juros e apenas com uma 
"correção insignificante", nas pala-
vras do mandatário. A alternativa, 
encarada pela direção como "Plano 
C", gerou uma grande economia 
aos cofres do clube, que antes ali-
nhava um empréstimo bancário 
para dar início ao pagamento das 
ações, ao mesmo tempo em que 
preparava a alienação do terreno 
de 6 hectares.

"A nossa ideia inicial era pro-
mover um leilão com o terreno de 
6 mil m² anexo ao Frasqueirão. 
Para ganhar tempo, recorremos a 
um banco privado pleiteando em-
préstimo de R$ 5 milhões. (A ideia) 
era se segurar com esse dinheiro 
enquanto aprontávamos o proces-
so do leilão. De início, o banco deu 
resposta favorável, mas houve de-
mora na tramitação e perdemos a 
paciência. Fomos negociar direto 
com os credores", explicou Suassu-
na, cujo mandato no ABC vai até o 
final de 2020.

Ainda de acordo com o presi-
dente, a negociação direta foi rápi-
da e bem sucedida. "(Ao todo) são 
3 advogados (representantes dos 
atletas). Só um tem 42% dos casos. 
Fomos direto nele para negociar 
e, para nossa surpresa, houve res-
posta positiva. Oferecemos pagar o 
valor em 48 vezes e a proposta foi 

aceita. A moral da história é essa: 
com o dinheiro do banco, a gente ia 
pagar 50% da dívida. Agora, sem 
o empréstimo mas com o mesmo 
valor, vamos quitar 80% com par-
celas iguais e sem juros", celebrou 
Suassuna.

Diante de todo o cenário, que 
antes era de incerteza e agora 

está devidamente "costurado", o 
ABC vem conseguindo recuperar 
a credibilidade no mercado. Hoje, 
segundo o presidente, o clube já 
tem linhas de crédito imediato em 
alguns bancos e goza de prestígio 
com os atletas, que agora manifes-
tam o desejo de vestir a camisa al-
vinegra dada a garantia de receber 
os salários em dia, algo bem difícil 
no futebol brasileiro atual.

"Alcançamos os 100 primeiros 
dias de gestão pagando rigorosa-
mente em dia. Não temos mais 
débitos trabalhistas e não recebe-
mos reclamações financeiras desde 
agosto do ano passado. Já vi advo-
gado diante de juiz dizer que confia 
na nossa gestão e isso é gratificante 
para mim. Os credores vão final-
mente poder usufruir daquilo que 
merecem. O ABC conseguiu resga-
tar sua credibilidade e, hoje, a dívi-
da trabalhista é um caso resolvido. 
Vamos honrar o compromisso que 
assumimos até o final", concluiu 
o presidente, que chegou ao cargo 
máximo do clube após ser aclama-
do no ano passado. 

Presidente do ABC, Fernando Suassuna, durante entrevista na rádio 97,9 Agora FM

"Débitos trabalhistas estão solucionados", 
diz Fernando Suassuna, presidente do ABC
Em entrevista a rádio 97,9 FM, mandatário alvinegro revelou ter conseguido, de maneira inimaginável, solucionar o problema 
do ABC na Justiça do Trabalho; montante devido pelo clube já chegava a quase R$ 12 milhões, mas agora está sob controle

Novo cenário

José Aldenir / AgoraRN

Delegação potiguar conquistou 80 medalhas na disputa desta temporada de judô

Divulgação / Assessoria

O judô potiguar manteve a 
hegemonia no Campeonato Brasi-
leiro Regional conquistando pela 
quinta vez consecutiva o título na 
categoria masculino. No feminino, 
o RN ficou com a terceira colocação. 
A disputa foi realizada neste final 
de semana em João Pessoa-PB, 
reunindo mais de 600 judocas dos 

estados do Ceará, Pernambuco, 
Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio 
Grande do Norte.

Com uma delegação formada 
por 140 atletas, os potiguares con-
quistaram 37 medalhas no mascu-
lino e 43 no feminino, somando 80 
medalhas (17 de ouro, 24 de prata e 
39 de bronze). O presidente da Fe-

deração de Judô do Estado do Rio 
Grande do Norte (FJERN), Tibério 
Maribondo, comemorou a conquis-
ta e disse que o próximo passo é a 
preparação para os campeonatos 
brasileiros.

Na classificação, o RN ficou em 
2º lugar, sendo superado por Per-
nambuco nos ouros (23 a 17)

Judô do RN fatura 80 medalhas e é 
pentacampeão brasileiro regional

Sucesso
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CONCESSÃO DE LICENÇA
Tropical Transportes Ipiranga LTDA, 42.310.177/0079-02, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Inclusão de placas na Licença de Operação, com prazo de validade até a data 22/11/2020, em 
favor do empreendimento de Transporte de Cargas Perigosas, classe 3 e 9 (Gasolina, Óleo 
Diesel, Etanol Hidratado, Etanol e Biodiesel), capacidade de 802 toneladas, localizada em Rod. 
RN221, km 25, s/n, sala 1, Polo Industrial, Guamaré/RN.

Daniel Antônio Fernandes Júnior (representante Legal)
Supervisor de Filial (função)

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

DGE SOLUÇÕES RENOVÁVEIS LTDA, CNPJ nº 08.922.006/0001-28, torna público que está 
requerendo ao Instituto de desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a Licença Prévia, para o empreendimento Complexo Eólico Asas de Zabelê, 
localizado no município de Touros - RN.

Guilherme Trindade Sari
Diretor Comercial

JARDINS AMSTERDÃ

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 Dia: 16/04/2019, às 11 horas. Local: Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 
59075-710, Segundo Leilão, se necessário, dia 17/04/2019, no mesmo local e horário. Roberto Alexan-
dre Neves Fernandes Filho, Leiloeiro Público Oficial, estabelecido em Av. Lima e Silva, nº 1456, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP: 59075-710, fone (84) 3205-0066/ (84) 9 9411-2140. Faz saber que devidamente 
autorizado pela vendedora ou fiduciária, designada por FGR URBANISMO NATAL SPE LTDA, CNPJ n° 
09.263.032/0001-54, venderá em: Primeiro Público Leilão Extrajudicial, o imóvel identificado a seguir, no 
dia, hora e local acima referidos, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei n° 9.514 de 20/11/97. 
Imóvel do leilão: Um terreno próprio, designado por lote 12(doze) da quadra 13(treze), situado à Alameda 
dos Angelis, lado ímpar, integrante do empreendimento residencial denominado “Condomínio Jardins 
Amsterdã”, com área de 586,92 m² (quinhentos e oitenta e seis metros quadrados e noventa e dois decí-
metros quadrados), situado à margem da Rodovia RN-313, lado par, no bairro de Cajupiranga, em Parna-
mirim – RN, devidamente matriculado no 1º Ofício de Notas de Parnamirim – RN sob o nº 57.450. O lance 
mínimo para venda em Primeiro Público Leilão terá lance inicial equivalente ao valor da dívida e despesas: 
R$412.196,87 (quatrocentos e doze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), sujeito 
à atualização em até 24 horas antes da realização da praça. Caso não ocorra venda, um Segundo Público 
Leilão será realizado também pelo valor da dívida e despesas: R$412.196,87 (quatrocentos e doze mil, 
cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). A venda será feita mediante pagamento à vista 
do valor do imóvel, a ser realizado por transferência eletrônica ou depósito na conta a ser fornecida pela cre-
dora. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, à razão de 5% sobre o valor da arrematação, registro, 
impostos, rateios e quaisquer outras taxas que recaiam sobre a transferência do imóvel, correrão por conta 
do arrematante, bem como a eventual desocupação do imóvel. Caso o arrematante, por qualquer razão, 
não honre com o pagamento do valor da arrematação e/ou comissão do leiloeiro, será considerado 
vencedor o maior lance anterior, até que o pagamento seja efetivado. O leiloeiro acha-se habilitado a 
fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. 

Roberto Alexandre Neves Fernandes Filho 
Leiloeiro Público Oficial

AVISO AOS ACIONISTAS

Natal, 27 de março de 2019
FLÁVIO MORAIS - Diretor Presidente

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se acham à disposição, na sede desta Empresa, à Av. Capitão-Mor 
Gouveia, 3005, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, atualizada pela lei 10.303, de 
31/11/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, 
datado do dia 28 de março de 2019, venho HOMOLOGAR o resultado da Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº 003/2019, à empresa conforme abaixo especificado, objetivando o :  
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA PNEUS E CAMARAS DE 
AR E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GOSTOSO/RN, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, haja 
visto que foram as propostas mais vantajosas apresentadas à Edilidade, estando de acordo com as 
condições de mercado e especificações do Edital. Empresa Vencedora: PNEU´S SHOP LTDA - 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF:425.146.654-34 – CNPJ: 
09.524.685/0001-40. Valor Global da Licitação: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Prefeito Municipal
José Renato Teixeira de Souza

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2019

São Miguel do Gostoso/RN, em 01 de abril de 2019.

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019

José Renato Teixeira de Souza

PROMITENTE CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN. PROMITENTE 
CONTRATADA: Empresa Vencedora: PNEU´S SHOP LTDA - CNPJ: 09.524.685/0001-40. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA PNEUS E CAMARAS DE AR E 
PROTETORES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GOSTOSO/RN, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
VALIDADE: 01 de abril de 2019 a 01 de abril de 2020; VALOR GLOBAL: R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITOR. José Renato 
Teixeira de Souza – Prefeito Municipal – pelo Promitente Contratante e Empresa Vencedora: PNEU´S 
SHOP LTDA - CNPJ: 09.524.685/0001-40 – pela Promitente Contratada. Para obtenção da Ata de 
Reg is t ro  de  Preços  comp le ta ,  os  in te ressados  devem env ia r  e -ma i l  pa ra  
licitacao@saomigueldogostoso.rn.gov.br – contato: 84-3263-4181.

São Miguel do Gostoso/RN, 01 de abril de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN

1° OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN
Rua Sargento Norberto Marques, 149 - Centro - Parnamirim/RN Eguiberto Lira do Vale - Oficial do Registro 

Luciana Christine Rodrigues do Vale - Substituta
EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO) O I° OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE PARNAMIRIM/
RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do Art. 26, 
§ 4° e demais dispositivos aplicáveis da Lei n° 9.514/97, atendendo requerimento do credor, BANCO INTER S/A 
(CNPJ/MF sob n° 00.416.968/0001-01), ficam os fiduciantes, Sr. EMERSON ALMEIDA DE PAIVA CAVALCANTI 
(CPF/MF sob n° 880.932.124-34) e sua esposa Srª KALINE CHRISTINA DE FRANÇA PAIVA (CPF/MF sob n° 
020.132.114-90) INTIMADOS para PAGAMENTO (purgação da mora) dos valores devidos em atraso, bem como 
os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, exatamente como consta do § 1° 
do artigo citado, referente à Cédula de Crédito Bancário n° 201528914, datado de 22 de dezembro de 2015, 
com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei 4.380 de 21/08/1964, alterada 
pela Lei 5.049 de 29/06/1966, sendo pactuado em garantia fiduciária, registrado sob o nº R.12-, na matricula 
12.452, deste Cartório, referente a Casa Residencial n° 46, integrante do “Residencial Morumbi”, situado a 
Rua Expedicionário Wilson Viana, no bairro de Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Edital, sob a a pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação de propriedade do imóvel em favor  do credor’ e imediata execução da divida através de leilão 
extrajudicial. Deverá desconsiderar o presente edital caso já houver quitado seus devidos débitos. 

Parnamirim/RN, 27 de março de 2019. 
MARIA MARTA BARRETO - Substituta

O Ministério Público 
Federal (MPF) recorreu ao 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF2) pedin-
do a restauração da prisão 
preventiva do ex-presidente 
Michel Temer, do ex-minis-
tro Moreira Franco e outros 
seis denunciados por crimes 
ligados a contratos de Angra 
3, usina da Eletronuclear em 
construção. A Procuradoria 
Regional da República da 
2ª Região ressaltou que ‘as 
solturas afetam a investiga-
ção de crimes, a instrução do 
processo, a aplicação da lei 
e a recuperação de valores 
desviados’. Após a Operação 
Descontaminação, o MPF de-
nunciou Temer, Franco e ou-
tros sete alvos por corrupção 
passiva, peculato e lavagem 
de dinheiro.

Nos recursos relativos a 
Temer e Moreira Franco, a 
Procuradoria pediu que, ‘caso 
as prisões preventivas não 
sejam restauradas, que eles 
fiquem em prisão domiciliar, 
com o devido monitoramento 
eletrônico’. “Na avaliação do 
MPF, porém, esse instrumen-
to seria insuficiente para im-
pedir a reiteração de crimes 
de “colarinho branco”, pois 
eles podem ser reiterados 
ainda que se conheça a loca-
lização do denunciado”. As in-
formações foram divulgadas 
pela Procuradoria Regional 
da República da 2ª Região.

MPF no Rio de 
Janeiro pede que 
Michel Temer 
volte a ser preso

Ex-presidente

Ex--presidente Michel Temer

Alex Silva / Estadão
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O juiz João Henrique Bressan 
de Souza, da Vara da Fazenda Pú-
blica de Parnamirim, condenou o 
ex-promotor de Justiça José Fontes 
de Andrade à perda do cargo por 
ato de improbidade administrati-
va. 

Segundo demonstrado pelo 
MPRN, autor da ação, José Fontes 
cometeu inúmeros atos de impro-
bidade administrativa ao solicitar 
vantagens indevidas de diversos 
proprietários de imóveis e estabele-
cimentos comerciais em Parnami-
rim. À época, ele era titular da 10ª 
Promotoria de Justiça da cidade.

 Além da perda do cargo, o 
ex-promotor de Justiça teve os 
direitos políticos suspensos por 5 
anos e terá de pagar multa civil de 
10 vezes o valor da remuneração 
percebida no cargo de Promotor de 
Justiça. Ele também está proibido 
de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios pelo prazo de 
3 anos.

 Na ação civil pública, o MPRN 
prova que José Fontes, enquanto 
promotor de Justiça, tinha atribui-
ções exercidas na área de proteção 
ao meio ambiente. Os atos de im-

probidade eram praticados a partir 
do deslocamento dele até obras 
e estabelecimentos comerciais, 
momento no qual solicitava que 
os proprietários comparecessem 
à Promotoria de Justiça para tra-
tar da regularidade das mesmas, 
quando, então, informava a exis-
tência de irregularidades.

Para evitar o embargo da obra/
estabelecimento, o ex-promotor 
exigia que os proprietários pagas-
sem uma certa quantia em dinhei-
ro para um suposto advogado que 
iria defendê-los em um inexistente 
processo no âmbito da Promotoria, 

o qual seria arquivado e se daria a 
continuidade das obras e estabele-
cimentos.

 Segundo apurado pelo MPRN, 
José Fontes de Andrade exigiu pa-
gamento indevido de pelo menos 
R$ 54 mil. Ele tinha consciência 
da ilegalidade dos atos e, de acordo 
com a investigação, também se uti-
lizou de veícul oficial para realizar 
atos particulares e ilegais.

Em 2017, José Fontes de An-
drade já havia sido condenado a 
7 anos de reclusão em regime se-
miaberto pelo crime de corrupção 
passiva. Ação foi movida pelo Ministério Público

Ex-promotor de Justiça de Parnamirim perde cargo 
e tem direitos políticos suspensos por cinco anos
Segundo ação movida pelo Ministério Público Estadual, José Fontes de Andrade cometeu atos de improbidade administrativa 
ao solicitar vantagens indevidas de diversos proprietários de imóveis e estabelecimentos comerciais na cidade de Parnamirim

Decisão

SEGUNDOS
EM QUINZE

Ação de Agripino e Rosalba 
fica na Justiça Federal
O juiz federal Walter Nunes 
da Silva Júnior, titular da 2ª 
Vara Federal, decidiu que é de 
competência da Justiça Federal 
o caso envolvendo José Bezerra 
Júnior, acusado de supostamente 
ter viabilizado o recebimento 
no valor de R$ 300 mil, a título 
de propina para os acusados 
José Agripino Maia, Rosalba 
Ciarlini Rosado e Carlos Augusto 
de Sousa Rosado. O acusado 
José Bezerra pedia exceção de 
incompetência do Juízo para 
que o processo fosse remetido 
à Justiça Estadual. A tese foi 
rejeitada. Para o magistrado, por 
se tratar de crime quando José 
Agripino era senador, a Justiça 
Federal é o juízo competente para 
processar e julgar os coautores e 
ou partícipes.

José Aldenir / AgoraRN

José Aldenir / AgoraRN


